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Abstract 
 

The implementation of integration policy has in recent times been a major problem for the 

municipal administrations in Swedish municipalities. The concept of integration is considered 

to be very diffuse, difficult to apply and implement the following decisions. To understand the 

concept of integration is the first step, followed by understanding its complexity in an 

organization. 

In this study, I focus on studying the implementation of integration policies for integration 

work with Kalmar Municipality as a case study. I am using Lundquist's implementation 

theory about understanding, able and willing. The survey consists primarily of interviews but 

also a certain document to get a perspective on how integration policy has gone into 

integration work with the hypothesis that it is the understanding that weaknesses of the 

officials in the implementation of integration policies. The final result was that the discretion 

and resources inadequacies of officials in the implementation of integration policies. 
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1. Introduktion 

Något som diskuteras aktivt i forskningsdebatten idag är till vilken grad den offentliga 

förvaltningen kan hantera samhällsproblem. (Duit 2013) Vissa argumenterar för att 

förvaltningen och tjänstemännen i väldigt liten utsträckning både kan motverka och förebygga 

samhällsproblem. Andra diskuterar i termer där den offentliga förvaltningen spelar en väldigt 

stor roll för uppkomsten och hanteringen av problemen. En anledning till detta kan vara att 

förvaltningen själv anses vara ett samhällsproblem. Detta gör att implementeringen av politik 

blir svår och ibland omöjlig att genomföra (Duit 2013). 

De tjänstemän som utgör den offentliga förvaltningen styrs av strama regelverk där man, 

inom den egna verksamheten, måste ta hänsyn till resurser och förutsättningar. Detta gör att 

tjänstemännen blir verktygen i implementeringen av offentlig politik (Lundquist 1997). I den 

här studien kommer jag att fördjupa mig i implementeringen av integrationspolitik på lokal 

nivå utifrån tre indikatorer: att kunna, förstå och vilja (Sannerstedt 2001). För att få förståelse 

för svårigheterna med implementeringen av integrationspolitik kommer jag att använda mig 

av Kalmar kommun som fallstudie. 

1.1 Den svenska integrationspolitiken 

Integrationspolitiken har varit en stor del av Sveriges politik under flera decennier i flera olika 

utformningar. År 1975 antogs en invandringspolitik som idag utgör grunden till både 

integrationspolitiken och migrationspolitiken. Man utformade det politiska området på så sätt 

att det skulle underlätta invandrares anpassning till det svenska samhället. Man ansåg väldigt 

tidigt att en naturlig del i anpassningen och integrationen av nya medborgare är att man får 

behålla sin kulturella identitet. Trots de för sin tid liberala riktlinjer och lagar fick 

invandringspolitiken hård kritik under 1970-talet på grund av att man enbart fokuserat på att 

anpassa de nyanlända invandrarna men inte att förändra det svenska samhället. Detta kan ha 

berott på att de främst handlade om arbetskraftsinvandring och tanken var att många 

invandrare i ett senare skede skulle åka tillbaka till sina hemländer. 

År 1997 blev integrationspolitiken ett eget område i och med dåvarande regeringens 

proposition Sverige, framtiden och mångfalden (prop. 1997/98: 16) som senare gav grunden 

till Integrationsverket, som var ansvarig myndighet för integrationspolitikens implementering 
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i Sverige under åren 1998-2007. Dagens integrationspolitik kan man dock spåra längre 

tillbaka i tiden. 

Den största förändringen kom i och med regeringsskiftet år 2006 då man omstrukturerade 

integrationspolitiken med riktade åtgärder för att bryta utanförskapet i Sverige. Nyamko 

Sabuni drev regeringens integrationspolitiska frågor under 2006–2010 i Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet. År 2010 omstrukturerades integrationspolitiken och frågorna 

flyttades till arbetsmarknadsdepartementet där Erik Ullenhag tog ledningen som 

integrationsminister.                                                                                                      

Integrationspolitikens utformning har lett till att den nu är sektorsöverskridande vilket innebär 

att alla politiska områden mer eller mindre har ett ansvar för områden som berör 

integrationen. I budgetpropositionen för 2009 fastslogs följande mål: ”lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (prop. 

2008/09:01). 1 

1.1.1 Liberal integrationspolitik och implementering 

Enligt Migrant Integration Policy Index rankas Sverige högst av 37 utvalda länder inom det 

integrationspolitiska området. (Mipex 2014). Detta innebär inte att implementeringen av den 

liberala integrationspolitiken fungerar utan att riktlinjer och policyer leder till en starkare 

rörlighet och frihet inom områden som antidiskriminering, medborgarskap, politisk 

delaktighet, utbildning och anhörighetsinvandring (Beckman 2011). 

Ludvig Beckman förklarar i sin bok Den rimliga integrationen att den offentliga politikens 

primära skyldighet bör vara att sätta människovärdet i fokus då människovärdet är lika för 

alla. Integrationens utmaning kan därför inte enligt Beckman mätas utan endast förverkligas 

genom idén om allas lika värde i ett samhälle som präglas av migration och mångfald 

(Beckman 2011). Därför blir implementeringen av offentlig politik den svenska 

integrationspolitikens största utmaning. 

                                                 
1 Regeringen lade år 2008 fram en skrivelse, Egenmakt mot utanförskap (Skr. 2008/09:24), där man fokuserade 

på att föra fram konkreta mål för att stärka det integrationspolitiska området. Skrivelsen förde bland annat fram 

riktlinjer som innebar att man skulle fokusera på en positiv utveckling i stadsdelar där utanförskap utgör ett 

samhällsproblem, en gemensam värdegrund byggd på mångfald samt en effektivare bekämpning av 

diskriminering. 
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Ett av de större problem som teoretikern Anders Sannerstedt lyfter fram är hur ett politiskt 

beslut kan förändras från tankegång till handling, där tjänstemännen står i skottlinjen för 

resultat och uppföljning av implementerade förändringsprocesser (Sannerstedt 2001). Michael 

Lipsky lyfter fram samma problematik i sin bok Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the 

Individual in Public Services United States of America (1980), att beslutsfattare har svårt att 

kontrollera och förutse beteenden som tjänstemän för med sig i sitt dagliga arbete. Detta är 

skillnaden mellan integrationspolitikens utformning och implementering av 

integrationsarbetet.  

1.2 Problemformulering  

Ett problem som ofta tas upp av förvaltningskritiska forskare är att ju fler institutioner och 

aktörer som försöker hantera ett och samma problem, desto fler viljor och dragningskrafter 

följer med (Duit 2013). Detta gör att policydokument som är framtagna för att hanteras av 

flera aktörer ofta blir mer övergripande och inte tillräckligt målinriktade. Eftersom den 

offentliga förvaltningen inte arbetar efter att skapa kvalitet i sitt arbete utan efter att skapa en 

effektivare och större organisation bildas en resursslukande effekt där förvaltningens 

grundprinciper kring att lösa medborgarnas problem ofta försvinner. (Duit 2013). 

I Sverige finns ett antal nationella integrationspolitiska program/policyer som är framtagna för 

att ge den offentliga förvaltningen riktlinjer i sitt arbete. De flesta är framtagna och 

ihopkopplade med etableringsreformen från år 2010 och andra är menade att spegla det 

synsätt den offentliga förvaltningen bör ha för att leda sitt arbete för hela det svenska 

samhället inom områden som berör integrationsarbetet.  

År 2004 beslutade kommunfullmäktige i Kalmar om införandet av ett integrationspolitiskt 

program. Detta integrationspolitiska program är uppbyggt av flertalet mål och riktlinjer för 

hur effektmålen ska nås i den kommunala organisationen. Det handlar bland annat om att 

spegla mångfalden av invånare i kommunen med den egna verksamheten (KS 2003/00469).  

Ett politiskt beslut hamnar i händerna på kommunala tjänstemän som sedan ska implementera 

detta i den egna verksamheten utifrån de tre indikatorerna att förstå, kunna och vilja. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom Lennart Lundquists teori om implementering och dess 

problematik studera tjänstemännen och deras arbete i egenskap av att förstå, kunna och vilja 

implementera integrationspolitik i den offentliga förvaltningen. Syftet är därmed förenligt 

med ovanstående beskrivning då jag ska studera implementeringen av beslutet om det 

integrationspolitiska programmet i kommunfullmäktige i Kalmar år 2004. 

Studiens övergripande syfte är att pröva hypotesen om att kommunala tjänstemän brister i 

förståelsen av genomförandet av integrationspolitik i Kalmar kommun samt vad detta kan 

bero på. 

Den övergripande frågeställningen är: 

 Hur ser Kalmar kommuns implementering av det integrationspolitiska programmet ut? 

För att närma sig svaret till denna frågeställning kommer följande frågor att behandlas i 

uppsatsen: 

 Hur ser förståelsen för begreppet integration ut bland högre tjänstemän? 

 Finns resurser och handlingsutrymme? 

 Har tjänstemännen vilja och motivation? 
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2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att behandla och förklara tre stora teoretiska områden som utgör 

grunden för denna studie. Dessa teorier är framlagda av ledande forskare och teoretiker i deras 

respektive område. Dessa utgörs av: 

- Implementeringsteorin 

- Implementering i offentlig förvaltning 

- Begreppet integration 

2.1       Förstå, kunna och vilja – Den offentliga förvaltningens utmaning 

Som jag tidigare förklarade i avsnittet om syftet med uppsatsen kommer jag att gå igenom 

Lennart Lundquists teori om implementeringen av offentlig politik på tjänstemannanivå 

genom egenskaper som tyder på att vilja, kunna och förstå. Detta för att med större fokus 

kunna finna var implementeringen av integrationspolitiken brister i tjänstemannens arbete. 

Anders Sannerstedt lyfter fram tre perspektiv och varianter av implementeringen i boken 

Politik som organisation. Det är det närbyråkratiska perspektivet, det traditionella 

perspektivet och nätverksperspektivet. Det närbyråkratiska perspektivet drivs av 

närbyråkraterna då de utformar politiken inom sitt respektive område utan att politikerna tar 

sig an uppgiften. Det traditionella perspektivet innebär att implementeringsprocessen leds av 

beslutsfattarna och nätverksperspektivet innebär att politiska beslut får hjälp i 

implementeringsprocessen av flera olika aktörer (Sannerstedt 2001:21). 

Eftersom det traditionella perspektivet i högsta grad speglar studien har den även betydelse 

för förståelsen av studiens genomgång av Lundquists implementeringsteori. Det 

grundläggande i det traditionella perspektivet är att beslutsfattarna förväntar sig att 

tjänstemännen ska implementera politiska beslut för att öka reliabiliteten i styrningen och av 

ledningen. Problematiken som uppstår, vilket man kan se i implementeringsförsöken av 

integrationspolitik, är när politikernas beslut inte ger de efterfrågade resultaten i 

förvaltningarna. Detta kan sättas i kontrast mot exempelvis nätverksperspektivet som innebär 

en större mix av tjänstemän, politiker och andra aktörer som deltar i beslutet. Fokus i denna 

studie kommer vara på det traditionella perspektivet och nätverksperspektivet som kommer att 

stå i kontrast till varandra i slutsatsen av denna studie,vilket perspektiv som bäst behandlas i 

implementeringsprocessen av integrationspolitiken (Sannerstedt 2001:20). 
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2.1.1 Att förstå  

För att tjänstemännen ska kunna implementera beslut som innefattar integrationspolitik är det 

viktigt att ha förståelse. Med förståelse följer även en bredare syn på hur man ska gå tillväga 

för att få ett fungerande arbete i den offentliga förvaltningen. Detta handlar framför allt om att 

tjänstemännen har kunskap om det område man behandlar samt vad uppdraget innefattar. 

Frågor man som tjänsteman bör ställa sig är hur konsekvenserna kan se ut för en viss 

handlingsplan samt vilka resultat man är ute efter. Om relevans och perspektiv skulle 

förändras i beslutet som tagits är anledningen en bristande förståelse hos tjänstemännen. 

Förstår tjänstemännen konsekvensen för individen som lever i utanförskap? Det är viktigt, ur 

ett demokratiskt perspektiv, att tjänstemannen förstår betydelsen av sin arbetsinsats 

(Sannerstedt 2001:29, 34). 

Det finns många tydliga exempel på hur en målsättning kan utformas. Ibland är målen inte 

tillräckligt konkreta för att tjänstemännen ska kunna implementera beslutet och då blir både 

precisionen och styrningen dålig. Detta gäller framför allt i den traditionella 

implementeringen och perspektivet då man utgår från ett rationalistiskt tankemönster. Detta 

innebär ett tankemönster där specifika åtgärder ska implementeras för att öka styrningen av 

förvaltningen inom området. Brister förståelsen bland tjänstemännen och implementeringen 

sker kan viss problematik skapas (Sannerstedt 2001:21). 

2.1.2 Att kunna  

Att man ska kunna integrationspolitik handlar framför allt om resurser, både tidsmässiga men 

även ekonomiska. I många fall kan det vara så att förståelsen för implementeringen av 

integrationen finns i den offentliga förvaltningen men att resurserna är placerade under fel 

arbetsbeskrivning eller att arbetet är så pass omfattande att tiden inte räcker till. Ofta kan det 

vara så att integrationsarbete är avsatt för flera olika sektorer i den offentliga förvaltningen 

och att den ekonomiska budgeten inte sträcker sig tillräckligt långt för att göra omfattande 

insatser i områden som berörs av exempelvis integrationsproblematiken (Sannerstedt 2001: 

29, 34). 

För den tjänsteman som ska implementera ett politiskt beslut handlar det framför allt om att 

kunna realisera beslutet. Frågor man enligt Lundquist måste ställa sig är: Hur ser 

organisationen ut? Finns tillräckligt med resurser? Kommer man att kunna utföra åtgärderna 

och leverera resultatet som förväntas? Det måste finnas tid och resurser för att ett beslut ska 
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kunna genomföras med handlingsutrymme. Ibland är besluten fattade och implementeringen 

bidrar med nya infallsvinklar vilket gör att kunnandet stannar till för att exempelvis inte 

resurserna räcker till. Detta kan bero på bristande förståelse men även brister i 

organisationsstrukturen. Ofta handlar det om att målen och det man budgeterar för inte går 

ihop. När Sannerstedt diskuterar Lundquists implementeringsteori framhålls att de som 

implementerar ett beslut ska se målsättningarna mer som riktlinjer för att kunna realisera 

besluten. Sannerstedt menar även att beslut i många fall är menade att implementeras på bästa 

möjliga sätt, alltså med en överblick över de resurser och handlingsutrymme man får i 

jämförelse med beslutet och målsättningarna (Sannerstedt 2001:36). 

2.1.3 Att vilja  

Att vilja enligt Lundqvist är det sista arbetsmålet beror på att både att förstå och att kunna är 

beroende av viljan. Här spelar tjänstemannens egna värderingar en stor roll vilket kan 

innebära att man inte är handlingskraftig nog eftersom de värderingarna säger ifrån. Detta kan 

innebära stora konsekvenser i tider där främlingsfientliga krafter och rasism ökar i andel. 

Detta gör att tjänstemännens värderingar påverkas och att implementeringen av 

integrationspolitiken blir liggande (Sannerstedt 2001:29, 37). 

Att vilja handlar om att tillämparen inte är negativ till beslut eller åtgärder och vad de 

kommer att innebära. Detta handlar framför allt om individers personliga tankar, inställningar 

och attityder. I en implementeringsprocess kan viljan mätas i en skala mellan negativ och 

positiv med motivationen och ambitionerna däremellan. Om en tjänsteman inte vill göra 

jobbet måste det vara på rättfärdiga grunder, eftersom man måste ta hänsyn till medborgarna 

men även visa lojalitet till överordnande. (Sannerstedt 2001). Som tillämpare i en 

implementeringsprocess har man ett stort ansvar gentemot medborgarna där särskilda normer 

och regler kan vara avgörande. Den professionella kompetensen ska speglas i tjänstemannens 

yrkesroll och vara avgörande för att kunna motsäga vissa politiska beslut grundat på 

kompetens. 

2.2 Integrationsfenomenet 

Vi lever idag i en värld som präglas av ständig migration. Människor flyttar runt mer än 

någonsin och det globala utbytet är större än någonsin. I den Europeiska unionen faller 

migrationen naturligt i och med den fria rörligheten som innebär att all diskriminering i 
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områdena sysselsättning, bosättning och anställningsvillkor är förbjuden. (Europeiska 

kommissionen 2010). Istället för att använda ord som pluralism, inklusion och assimilation 

har man istället satt begreppet integration som en politisk målsättning (Beckman 2011). 

I det socialliberala perspektivet som drivs av bland annat Folkpartiet utgår begreppet 

integration från en mer fundamental synvinkel där alla individer, i en demokrati, har rätt att 

leva ut i sin naturliga form. Den personliga integriteten ska kunna behållas utan att 

majoriteten gör anspråk på den och därför finns det många liberaler som argumenterar för 

minoriteters fulla rätt i ett samhälle byggt på demokratiska värderingar. 1900-talet har präglats 

av övergångar för att skapa starkare rättigheter för minoriteter, något som under senare delen 

av 1900-talet adopterades av socialismen och socialdemokratin (Kymlicka, W.1995) 

Will Kymlicka lyfter i sin bok Multicultural citizenship fram två traditioner som präglar det 

liberala perspektivet kring hur en stark integration bildas mellan majoriteten och minoriteter:  

”We have here the two major claims which, I believe, underlie a liberal defence  

of minority rights: that individual freedom is tied in some important way to  

membership in one's national group; and that group-specific rights can promote  

equality between the minority and majority.” (Kymlicka, W. 1995:52). 

Det Kymlicka försöker beskriva är att för att minoriteter ska kunna integreras med majoriteten 

måste det finnas en känslomässig koppling till nationen och staten. Det han beskriver är att 

integration är mycket mer än driften mellan två grupper, mer likt ett fenomen där 

integrationen inom den egna gruppen ska fungera inom områden som berörs av bland annat 

frihet, rättvisa och jämlikhet (Kymlicka, W 1995:65). 

2.2.1 Integration – En het potatis 

Begreppet integration utgör, som tidigare nämnt, en egen post och politiskt område i den 

svenska statsbudgeten. Denna trend ser man över hela Europa där begreppet integration har 

blivit mer av ett policyord än handling. I EU har man sedan år 1999 en gemensam plattform 

för integrationspolitiska riktlinjer och grundprinciper. Margareta Popoola, fil. dr. i sociologi 

beskriver i sin avhandling Identitet och etnicitet, integration och segregation i urbana 

kontexter begreppet integration som förväntningarnas nyckel (Beckman 2011:11). 

Beckman förklarar uppfattningen av integrationspolitiken som ett misslyckande där 

diskussionen ofta går ut på att vi måste integrera invandrarna. Stora förorter med 



12 

 

samhällsproblem i form av utanförskap har lett till hög kriminalitet och låg 

sysselsättningsgrad. Dessa områden har ofta en hög andel individer med utländsk bakgrund. 

Detta har, enligt Beckman, lett till att skribenter och debattörer förklarar det stora 

utanförskapet i våra förorter som en ond spiral. Lyckas man inte integrera invandrarna på rätt 

sätt kommer främlingsfientligheten att öka i samma takt, är den allmänna åsikten. Andra anser 

att diskrimineringen på arbetsmarknaden samt att andelen i sysselsättning är lägre bland 

utrikesfödda än inrikesfödda är ett bevis på att integrationen är ett misslyckande (Beckman 

2011:11). Detta beror på integrationens tvetydighet och diskussionen kring vad begreppet 

egentligen innebär. Vissa anser att inträde på arbetsmarknaden är steget in i integrationen med 

det svenska samhället, andra anser att begreppet är mer social betingat. På grund av dessa 

intriger har man börjat hävda att ordet social inkludering är mer passande i debatten 

(Beckman 2011:12). 

2.3 Samhällsproblem och den offentliga förvaltningen 

Det globala perspektivet påvisar att en majoritet av statsförvaltningar runt om i världen är 

korrumperade. Detta skapar orättvisa, pengar förskingras och den ekonomiska tillväxten 

stannar till. Det gör att statsförvaltningen blir ett samhällsproblem som skapar fler 

samhällsproblem, ett perspektiv flera statsvetare argumenterar för att alla världens 

statsförvaltningar har i högre eller lägre grad. I en undersökning gjord av Transparency 

International i 2011 års Corruption Perception Index var det endast 15 av 183 länder som 

ansågs vara ”very clean” i graden av korruption i den offentliga förvaltningen. Därför dras 

slutsatsen att välfungerade och okorrumperade statsapparater är en ovanlighet i världens alla 

länder. Detta hämmar demokratin och mänskligt välstånd för de som utelämnas av 

korruptionens utövare (Duit 2013). 

Innan Keynesianismens slog igenom i den statliga förvaltningen ansåg man att den offentliga 

förvaltningen mer eller mindre gav negativa effekter på samhället. Det var först i 

efterkrigstiden man började se den statliga förvaltningen som ett verktyg för att angripa 

samhällsproblem. Vissa forskare argumenterade tidigt för att den offentliga förvaltningens 

första prioritering är att lösa medborgarnas och samhällets problem. Detta kom att bli en av 

grundtankarna och senare grundpelarna till den svenska modellen. En stark förvaltning ger 

medborgarna den tryggheten de behöver då graden av korruption är låg (Duit 2013). 
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Ett samhällsproblem är ett komplext fenomen som utses och utpekas av politiker, experter och 

tjänstemän och skapas av en eller flera faktorer. Ett samhällsproblem kan ses från flera olika 

vinklar. Medborgarnas perspektiv riktar sig ofta mot samhällsproblem mot den offentliga 

förvaltningen och deras misstag och missbedömningar, medan andra anser att 

samhällsproblem skapas av tjänstefel i den offentliga förvaltningen (Duit 2013). 

Andreas Duit skriver i frågan om definitionen samhällsproblem att: 

”Detta är ett komplext samspel mellan olika faktorer, men en viktig insikt är att ett 

samhällsproblem alltid definieras i en politisk process i vilken grad av objektiv angelägenhet 

hos ett problem inte alltid är proportionell mot graden av politisk uppmärksamhet eller 

omfattningen hos de insatser som görs av förvaltningen för att åtgärda detta problem.” (Duit 

2013:205) 

En av svårigheterna i den offentliga förvaltningens kapacitet för att lösa samhällsproblem är 

att det ofta saknas en objektiv syn på problemet, hur beskrivningen ser ut och om det 

framlagda samhällsproblemet är rätt utvärderat. En annan svårighet som man stöter på i 

diskussionen kring samhällsproblem är om den offentliga förvaltningen kan lösa problem som 

har skapats av andra aktörer i en förändringsprocess (Duit 2013). 

2.3.1 Vem löser samhällsproblemen? 

Eftersom den offentliga förvaltningen och statsförvaltningsmodellen är av god karaktär och 

oftast kan lösa och läka de problem och skador som har uppstått i ett samhälle finns det 

förvisso ingen annan modell som kan appliceras. Dock fortgår debatten mellan forskare om 

förvaltningen är lösningen på alla problem eller hur problemlösningsförmågan generellt ser 

ut. Däremot anser många forskare att vi kommit långt på vägen i och med hanteringen och 

utformningen av policydokument. I vilken utsträckning och hur dessa policyer sedan ska 

appliceras är förvaltningens utmaning (Duit 2013). 

2.4 Studiens analysmodell 

Som tidigare nämnt kommer denna studie att genomsyras av Lundquists implementeringsteori 

förstå, kunna och vilja genom hypotesen om att kommunala tjänstemän brister i förståelsen av 

genomförandet av integrationspolitik.  
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För att testa denna hypotes kommer följande analysmodell att användas i studiens 

undersökning: 

Analysmodell  

 

Förstå  

Förståelse av begreppet integration 

Beslutskännedom av det integrationspolitiska programmet 

Kännedom av konsekvenser  

Ansvar  

Kunna  

Resurser 

Handlingsutrymme  

Vilja  

Inställning och motivation  

Strävan efter att följa arbetsmål och riktlinjer  
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3. Metod och material 

I denna studie kommer jag att fokusera på att förklara vilken problematik som finns i den 

offentliga förvaltningen i och med implementeringen av integrationspolitik på lokal nivå. 

Detta utifrån Lundquist modell om tre egenskaper som måste finnas hos tjänstemännen vid 

skottlinjen. Det handlar om att man ska kunna, vilja och förstå, och samvariationen med 

tjänstemännens egen arbetsgång. 

Eftersom jag kommer att använda Kalmar kommun som fallstudie av implementeringen av 

integrationspolitik genom intervjuer faller det naturligt att jag kommer att använda mig av en 

kvalitativ forskningsdesign. Kalmar kommun ligger enligt SCB:s medborgaundersökning runt 

den genomsnittliga svenska kommunen i frågor som berör levnadsstandard, demografi och 

storlek (SCB 2013). Samtidigt är det viktigt att notera hanteringen av de dokument jag 

kommer att undersöka innan intervjuerna. Dessa dokument är framför allt arbetsdokument 

och beslut som lett till det integrationspolitiska programmet från år 2004 i Kalmar kommun 

samt hur uppföljningen och resultaten har sett ut. Fallstudien kommer att utgöras av två 

tillslag: 

 En genomgång av före, under och efter beslutet av det integrationspolitiska 

programmet under åren 2004–2014 

 Intervjuer om implementeringsproblematiken av integrationspolitiken i Kalmar 

kommun baserade på Lundquists teori kring egenskaperna att förstå, kunna och vilja. 

Motiveringen till valet av Kalmar kommun nämndes i inledningen genom att Kalmar 

kommun är det genomsnittliga kommunen i Sverige bland annat sett till demografi, 

befolkning och geografi. 

Motiveringen till vald forskningsdesign är hanteringen av det som är dolt och det som är 

öppet i den offentliga förvaltningen. För att tjänstemän ska kunna öppna sig i diskussionen är 

det viktigt att ställa frågor som rakt sett också är en öppen handling i den egna verksamheten. 

Studiens genomförande i och med en kvalitativ forskningsdesign blir därför lättast. (Bryman 

2011) 

Urvalet litteratur är bred för att jag ska kunna förklara tvetydigheten i begreppen kring 

implementering och integration samt de samhällsproblem som medförs.  
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3.1 Tillvägagångssätt 

I och med vald forskningsdesign och en kvalitativ undersökningsmetod kommer jag att 

undersöka högre tjänstemäns inställning och egenskaper till implementeringen av 

integrationspolitik på kommunledningskontoret i Kalmar kommun. I och med att studien en 

implementeringsstudie kommer fokus att ligga på en jämförelse mellan beslut, resultat och 

Lundquists implementeringsteori. Först och främst är det viktigt att se till så att beslut och 

underlag till beslut som togs år 2004 som bildade det integrationspolitiska programmet 

behandlas med noggrannhet på ett kvalitativt sätt. Dessa dokument återfinns i kommunarkivet 

och under sökningen ”integration” återfinns en lista på akter och dess rubriker. (Bryman 

2011) 

3.1.1 Urval av tjänstemän 

Eftersom ett integrationspolitiskt beslut berör närbyråkratiska tjänstemän i stor utsträckning 

där det vardagliga arbetet utförs är det viktigt att fånga upp de tjänstemän som ansvarar för 

uppföljning och utformning av integrationsarbetet på närbyråkratisk nivå. För att få en 

övergripande bild och för att testa hypotesen i en större utsträckning är det därför lämpligt att 

intervjua de tjänstemän som har följande ansvar: 

 Övergripande ansvar för det kommunala arbetet 

 Övergripande ansvar för utformningen av integrationspolitiken 

 Övergripande ansvar för personalen 

 Övergripande ansvar för implementering av policydokument 

 Närbyråkratiska tjänstemän inom förenlig verksamhet, te. x. Socialförvaltningen. 

Eftersom dessa är strikt begränsade av lagen/tjänstemannaetiken är det viktigt att urvalet 

tjänstemän omfattas av anonymitet om de så önskar.  

Att jag väljer att ta med det närbyråkratiska perspektivet är för att sätta ledningens svar i 

kontrast. 

3.1.2 Intervjuernas utformning 

Eftersom huvudmålgruppen i min implementeringsstudie är tjänstemän är det viktigt att vara 

noggrann i utformningen av intervjustudien. Det handlar framför allt om att frågorna ska 

utformas på ett sådant sätt så att inställningen till det arbete de utför kommer fram i enlighet 

med Lundquist implementeringsteori. På så sätt kan man också få en bild av var problemet 
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ligger i Kalmar kommun och om hypotesen får stöd. De öppna frågor jag kommer att ställa till 

tjänstemännen förväntas leda till, enligt hypotesen, att det är förståelsen kring 

integrationspolitiska beslut som brister, att man inte vet hur implementeringen ska gå till. 

Eftersom tjänstemännens svar är viktiga för reliabiliteten och validiteten av studien kommer 

jag att använda mig av en semistrukturerad intervjumetod där frågorna inte är ledande. På så 

sätt kommer Lundquists implementeringsteori att komma till användning och jag får 

möjlighet att undersöka kunskapsnivån och attityden till det arbete som utförs inom ramen för 

det integrationspolitiska programmet från år 2004. Den ekologiska validiteten är viktig för att 

tjänstemännen ska kunna känna sig trygga, därför kommer intervjuerna att ske på deras 

arbetsplatser. 

För att utforma breda frågor till Lundquists implementeringsteori är det viktigt att bryta ner 

egenskaperna kring att förstå, kunna och vilja. Detta enligt följande:  

 Att förstå – Förståelse, beslutskännedom, ansvar 

 Att kunna – Resurser, handlingsutrymme 

 Att vilja – Prioritering, lojalitet, motivation 

Vidare är det viktigt att utforma frågor i en semistrukturerad karaktär där fokus ligger på 

förutsättningar i tjänstemännens arbetsmål, om de förstått arbetet och policydokumentet osv. 

Intervjun leds utifrån intervjuguiden (se s. 34) och pågår mellan 30 minuter och 60 minuter. 

Varje intervju spelas in för vidare behandling. 

3.2 Avgränsning 

Eftersom studien har en tidsbegränsning och bearbetning av dokument inför intervjuerna är 

tidskrävande kommer jag att hålla mig till fyra intervjupersoner vilka ska täcka in alla de delar 

jag målat upp för olika ansvarsområden. Detta för att få en övergripande och heltäckande bild 

av vad som bör göras och om hypotesen finner kraft i studien. Studien hade kunnat göras i fler 

kommuner om tid och resurser hade varit tillgängliga. Därför har typexemplet av Kalmar 

kommun valts ut. 
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4. Resultat och analys 

Kapitlet innehåller två fokusområden. Dels protokoll, handlingsplaner och beslut som 

förklarar hur utvecklingen av implementeringen av integration har sett ut innan och efter det 

integrationspolitiska programmet Kalmar kommun beslutade om år 2004, dels intervjuer med 

ledande tjänstemän med ett övergripande ansvar och tjänstemän med ett närbyråkratiskt 

perspektiv. 

4.1 Från invandringspolitik till integrationspolitik 

I februari år 1999 beslutade kommunfullmäktige i Kalmar att inrätta ett antal nya och 

särskilda utskott i framtidsfrågor av speciell karaktär. Dessa var Östersjöutskottet, 

Jämställdhetsutskottet, Näringslivsutskottet och Integrationsutskottet. Alla dessa utskott 

utgjorde gemensamt Vision 2010. Utskottens tidsram var att under hela år 1999 ta fram en 

rapport med mål och visioner att presentera för kommunfullmäktige i slutet på 1999. 

(Integrationsutskottets rapport 1999) 

Integrationsutskottet var sammansatt av politiker från alla partier som var representerade i 

kommunfullmäktige och uppdraget var att lämna konkreta förslag på hur integrationen skulle 

förbättras i Kalmar kommun. Varje parti hade en representant närvarande förutom 

Vänsterpartiet vars representant varit kallad men inte deltagit i utskottets arbete. 

(Integrationsutskottets rapport 1999) 

Det gemensamma inhämtandet av information riktades framför allt mot diskussioner i 

utskottet men även besök av Kalmars invandrarföreningar som de känt till, detta för att ta del 

av nya idéer samt avgöra hur läget såg ut. Integrationsutskottets rapport presenterade i 

november 1999 inför kommunfullmäktige i Kalmar. (Integrationsutskottets rapport 1999) 

4.1.1 Integrationsutskottets rapport 1999 

Kommunfullmäktige i Kalmar beslutade om ett invandringspolitiskt program i september 

1995 där man främst fokuserade på riktlinjer för hur kommunen skulle arbeta i frågor som 

berör invandring. Överenskommelsen mellan staten och Kalmar kommun reglerade 

flyktingmottagandet genom ett mottagningsprogram som i detta fall låg till grund för det 

invandringspolitiska programmet. 
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Reglementet som styrde nämnderna i Kalmar kommun förklarade tydligt att flykting- och 

invandrarfrågor ligger under socialnämndens ansvar. I och med detta införskaffade sig 

socialnämnden en ny del av socialförvaltningen som kom att kallas för Invandrarservice. 

Invandrarservice ansvar är att agera rådgivare åt andra myndigheter i migrationsfrågor, att 

lotsa och hjälpa nyanlända invandrare i kommunen samt att samordna och koordinera 

flyktingmottagandet. (Integrationsutskottets rapport 1999) 

Trots att man i integrationsutskottets rapport statistisk sett visade att Kalmar kommun redan 

före millenniumskiftet hade en hög andel invånare med utländsk bakgrund valde man att med 

följande stycke förklara för läsaren att invandrare inte är en homogen grupp: 

”Det är viktigt att i det här sammanhanget påpeka att invandrare på intet sätt utgör någon 

homogen grupp av människor. Den finns olika kulturella, ekonomiska, religiösa och sociala 

bakgrunder på samma vis som för svenskar. En storstadsbo från ett land i Asien har 

förmodligen mer gemensamt med en person från Stockholm än en person från landsbygden i 

samma land. Likaså kan kulturbegrepp ej läggas på enskilda individer då individer i alla 

avseenden kan avvika från majoriteten. Människor oavsett ursprung, skall behandlas som de 

individer de är.” (Integrationsutskottets rapport 1999:3)  

I kommunens arbete under 1999 drevs 13 projekt med totalt 312 deltagare2 som innefattade 

insatser från bland annat Kalmarsunds gymnasieförbund där man inriktade sig på svenska för 

invandrare samt ansvaret för inslussning av invandrarelever till gymnasieskolan. Barn- och 

ungdomsnämnden har enligt integrationsutskottets rapport ansvaret för enskilda och särskilda 

insatser för invandrarbarn inom barnomsorg och grundskola. Kommunledningskontoret ska 

fokusera på och tillse utbildnings- och informationsfrågor, boendeplanering och 

arbetsmarknadsfrågor rörande invandrare. 

Integrationsutskottets egen definition av integration lyder: 

”Integration handlar om delar som ska fogas till en helhet. Integration bygger inte på att 

invandrarna ska integreras av svenskarna utan på en ömsesidighet där samhällets olika delar 

och grupper skall utgöra helheten.” ((Integrationsutskottets rapport 1999:6) 

                                                 
2 Många av dessa projekt riktar sig mot effektivt integrationsarbete vilket gör att många av deltagarna har 

inhemsk bakgrund. 
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Den fristående förklaringen av integration och vilket arbete som utförs står i skarp kontrast till 

de egna definitionerna man myntade. En förklaring till kontrasten är att man i rapporten 

använder sig av ord som invandrarbarn och invandrarelever. 

Trots att man i utskottets rapport hänför sig till att skapa en helhet av Kalmars 

integrationsarbete där integrationen av alla samhällsgrupper står i fokus bildas en inriktning. 

På frågan ”Vad innebär integration för er?” ställd till invandrarföreningar har man enligt 

utskottet generellt svarat: samhällskänsla, delaktighet, lika rättigheter och skyldigheter, 

sysselsättning och tillgång till det svenska språket. 

Arbetslösheten är enligt integrationsutskottets rapport den stora boven. Arbetet har en central 

roll i integrationspolitiken. I Kalmar kommun var 1999 den totala arbetslösheten 9,5 %. Bland 

de som var födda utanför Norden var arbetslösheten tre gånger så hög: 27,7 % i en mätning 

augusti 1999. Anledningen till detta enligt utskottet framförs genom antagande om en aktiv 

flyktingpolitik då arbetslösheten var hög i Sverige samt att många flyktingar hade en yrkes- 

och skolbakgrund som kunde vara svår att omsätta till praktik. Trots detta poängterade 

utskottet i samspråk med invandrare, tjänstemän och andra politiker arbetets centrala roll 

eftersom det ger egen försörjning, en känsla av delaktighet, ett socialt nätverk och möjligheten 

till personlig utveckling. (Integrationsutskottets rapport 1999) 

Integrationsutskottet lade fram integrationsfrågorna som framtidsfrågor för samhällets 

fortsatta sammanhållning. Därför argumenterade man för att tjänstemännen borde se över 

organisationen i kommunen samt ge integrationsfrågorna högre prioritet i det politiska och 

vardagliga arbetet. (Integrationsutskottets rapport 1999) 

I och med rapporten lade man fram förslag om att  

 revidera det invandringspolitiska programmet och arbeta fram ett nytt 

integrationspolitiskt program under 2000 med fokus på konkreta mål och uppföljning 

 förlägga ansvaret på kommunstyrelsen och dess arbetsutskott eftersom 

integrationsarbetet är en kommunövergripande uppgift 

 omorganisera det kommunala integrationsarbetet med utgångspunkt från försörjning 

och svenskundervisning 

 öka samverkan med landstinget 

 kommunen bör samverka med näringslivet i integrationsfrågor 

 kommunens förvaltningar ska arbeta för att spegla mångfalden i Kalmar kommun. 
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I en tillhörande bilaga till integrationsutskottets rapport år 1999 diskuterar man begreppet 

integration och dess betydelse samt tvetydighet. Man fetstilar ord som: process, assimilation, 

ekonomisk – social – politisk – kulturell integration, boendesegregation, utrikesfödda, 

delaktighet/participation (Integrationsutskottets rapport 1999:13–14). 

4.1.2 Ambitionen att förändra 

Kommunfullmäktige i Kalmar beslutade år 1999 att öppna upp den integrationspolitiska 

debatten och man var eniga om att införskaffa ett utskott som skulle arbeta fram en 

handlingsplan. I enlighet med Lundquists implementeringsteori hade integrationsutskottet en 

vilja och motivation att förbereda och förändra de bitar man lade fram som förslag till 

kommunfullmäktige. Man hade möjlighet att skapa handlingsutrymme för tjänstemän i och 

med det kommande integrationspolitiska programmet man skulle framarbeta år 2000 men som 

beslutades om i kommunfullmäktige först år 2004.  

Diskussionen man förde kring integration och texten man skrev i integrationsutskottets 

rapport visar på hur komplext begreppet integration är att implementera i en offentlig 

förvaltning. Trots detta lyckas man föra fram förändringsprocesser och förslag till 

omorganisation i integrationsfrågorna. Detta går att jämföra med diskussionen som Ludvig 

Beckman tolv år senare diskuterar om i boken Den rimliga integrationen. Förståelsen kring 

begreppet integration var år 1999 hög bland involverade politiker. Man kan i helhet förklara 

det som att förståelsen fanns, ambitionen och prioriteringarna var höga och man ville skapa 

handlingsutrymme för den offentliga förvaltningen i Kalmar kommun. 

4.2 Försöket till implementering av integrationsarbetet 

Efter presentationen av integrationsutskottets rapport i kommunfullmäktige i november 1999 

upplöstes utskottet och i samband med detta fick kommunledningskontoret 

utredningsuppdraget kring hur integrationsfrågorna ska organiseras i framtiden. 

Enligt ett utredningsuppdrag skickade arbetsmarknadschefen samt chefen för 

Invandrarservice den 26 maj 2000 ut information till alla nämnder och förvaltningar i Kalmar 

kommun för att samordna utformningen av integrationsarbetet i kommunen. I detta 

utredningsuppdrag förklarar de båda cheferna att förslag, undersökningar och utredningar ska 

göras enligt integrationsutskottets förslag till förändringar (se s.20). Samtidigt förklarade man 

att det finns ett behov av att träffa tjänstemän med kunskap om integrationsfrågor. 
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4.2.1 Det integrationspolitiska programmet 

Fem år efter integrationsutskottets upplösning antar kommunfullmäktige i Kalmar den 15 

december 2004 ett integrationspolitiskt program och reviderar det invandringspolitiska 

programmet. Kommunfullmäktiges beslut anger i praktiken att kommunens nämnder och 

styrelser för de kommunala bolagen genom det integrationspolitiska programmet ska ange 

mål för integrationsarbetet. Målen ska enligt beslutet följas upp och redovisas i 

årsredovisningarna. Man beslutade även att varje förvaltning och kommunalt bolag skulle utse 

en kontaktperson i integrationsfrågor. Visionen var att: 

”Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och 

möjligheter.” (Integrationspolitiskt program 2004:1) 

I det integrationspolitiska programmet lade man fram 14 verksamhetsområden 

(Integrationspolitiskt program 2004) som berörde integrationsarbetet och vad som behövde 

förstärkas respektive motverkas: 

Verksamhetsområde Insatser 

Attityder Motverka diskriminering 

Arbete Öka egen försörjningen 

Språk Höja utbildningsnivån, yrkesinriktad praktik 

Boende Motverka segregation 

Barn och ungdom  

Fritid – föreningsliv  

Kalmar kommun som arbetsgivare Spegla mångfalden i den egna personalen 

Samverkan Intern och extern 

Introduktion av nyanlända  

Informationsfrågor  

Äldre invandrare  

Mötesplatser Kultur 

Näringsliv Företagande 

Internationella frågor  

(Figuren visar de verksamhetsområden som man prioriterar i det integrationspolitiska 

programmet samt de insatser som pekats ut. De rutor som är tomma har inte kommenterats.) 

Förutom dessa verksamhetsområden lyfter man även fram att: 

 flerspråkighet och mångkulturell kompetens ska betraktas som en merit 

 Kalmar ska vara en kommun där integrationsperspektivet ska finnas med som en 

naturlig del i det vardagliga arbetet 
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 Kalmar kommun ska arbeta aktivt för att motverka utanförskap, diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism inom alla samhällsområden. 

Chefen för Invandrarservice skickade den 10 maj 2004 ut information om tillsättning av 

kontaktpersoner för integrationsarbetet. Syftet med ett övergripande kontaktnätverk var att 

samverka och stödja varandra men även att kunna arbeta med erfarenhetsutbyte och 

metodutveckling. (KS 2000) 

Skälet till utskicket och tillsättningen av kontaktpersoner beskriver chefen för 

Invandrarservice med följande meningar: 

”För att inom rimlig tid börja arbetet med att förankra det integrationspolitiska programmet 

bör Er verksamhet snarast utse en kontaktperson. Denna kontaktperson skall erbjudas 

fortbildning och kompetenshöjande insatser årligen med inslag av teori och metodutveckling 

för att konkretisera arbetet med att sätta mål för den egna verksamheten”.( KS 2000: 2) 

Det fanns en vilja hos chefen för Invandrarservice att implementera integrationspolitiska 

programmet i det kommunala arbetet men för att detta skulle kunna ske behövdes förståelse 

kring hur implementeringen skulle kunna ske genom metodutveckling och målsättning. Efter 

detta hade handlingsutrymmet kunnat bli större enligt Lundquists implementerings teori. 

År 2007 begärde kommunens revisorer en granskning av integrationsarbetet som utfördes av 

Ernst & Young. 

4.2.2 Revisionsrapporten år 2007 – Granskning av integrationsarbetet 

Den 14 december 2007 gjorde Ernst & Young en granskning av Kalmar kommuns 

integrationsarbete på begäran av kommunens revisorer. Syftet med granskningen var belysa 

och bedöma det integrationspolitiska programmets styreffekt. Syftet var även att bedöma om 

integrationsarbetet bedrevs på ett effektivt och tillfredsställande sätt i den kommunala 

organisationen. (Ernst & Young 2007) 

Det man för fram i granskningsrapporten är att kommunledningen har höga ambitioner och 

hög målsättning i integrationsarbetet vilket speglas i det integrationspolitiska programmet. 

Enligt granskarna innehåller programmet inga operativa mål utan det är nämndernas och 

bolagens styrelser som har ansvaret att formulera konkreta målsättningar. Integrationsarbetet 

ska integreras med den egna verksamhetens styrning och uppföljning, och målsättningen ska 
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budgeteras för varje år enligt direktiven från kommunfullmäktige. Ambitionerna man har för 

integrationsarbetet kommer enligt granskarna till uttryck i andra styrdokument men det finns 

ingen överblick över hur de ska komplettera varandra. (Ernst & Young 2007) 

Rapporten som grundas på analyser av beslut och styrdokument samt intervjuer framhåller ett 

antal punkter i granskningen av det integrationspolitiska programmet: 

 Det integrationspolitiska programmet har ett litet genomslag i nämndernas 

målformulering. 

 Nämnderna har olika förutsättningar. 

 Varje nämnds roll har inte klarats ut. 

 Stödet till förvaltningarna har varit lågt. 

 Det finns ingen systematisk rapportering. 

Granskarna fortsätter sedan med att kommunledningens uppföljning måste bli mer aktiv samt 

att kommunstyrelsen framför de brister nämnderna har i integrationsarbetet. Ambitionerna 

som kommunledningen har fört fram håller enligt granskarna inte med de små resurser som 

förvaltningarna har tillhanda. (Ernst & Young 2007) 

Det finns projekt och insatser som är värda att belysa menar man, en rad aktiviteter som sker 

för att öka integrationen, men det är inte tillräckligt. Slutsatsen av 2007 års granskning 

avslutar man med följande: 

”Det integrationspolitiska programmet har haft en liten styreffekt. Integrationsarbetet bedöms 

inte vara effektiv till följd av bristande styrning. Arbetet är mycket mångfacetterat vilket gör 

att det är mycket svårt att fullt ut mäta dess resultat. Flera åtgärder som genomförs ger 

positiva resultat.” (Ernst & Young 2007:2) 

Granskningen ger därför en klar bild av vad som presenterats under detta avsnitt.  

4.2.3 Inför nästa avsnitt 

Det integrationspolitiska programmet skapades och beslutades ur en kunskap och en drivkraft 

som är jämställd med nutidens kunskap om hur ett integrationsarbete ska utföras. Men till 

momentet då integrationsarbetet ska implementeras försvinner protokollhandlingarna och det 

är långa perioder mellan varje insats. Sedan granskningen gjordes av styreffekten av det 

integrationspolitiska programmet fram till nutid, cirka sju år, har implementeringsförsöken 
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varit obefintliga i kommunarkivet som offentlig handling. Detta gör att Lundquists 

implementeringsteori genom intervjuer av ledande tjänstemän med ett övergripande ansvar 

visar på om hypotesen får stöd eller inte i nästa avsnitt. 

4.3 Tjänstemännen – Kunna, vilja och förstå 

I detta avsnitt behandlas respondenternas svar på intervjuguiden (se bilaga 1) som 

strukturerades upp efter Lundquists implementeringsteori. Intervjuerna var av en 

semistrukturerad form för att frågorna inte skulle vara ledande och för svaren skulle bli så 

personliga som möjligt. 

Som nämnt i metodkapitlet har jag använt mig av fyra intervjuer där tre av intervjupersonerna 

har haft övergripande ansvar över det kommunala arbetet, personalen samt utformningen av 

integrationspolitiken. Den fjärde intervjupersonen finns på närbyråkratisk nivå för att kunna 

sätta ledningens svar i kontrast. Tjänsten integrationsstrateg, som tilldelades Kerstin 

Björklund 2011, är inte tillsatt efter Björklund gick i pension i början av 2014. Därför finns 

ingen tjänsteman att hitta med ett övergripande ansvar för implementering av policydokument 

och det integrationspolitiska programmet. Ingen av intervjupersonerna valde att vara 

annonyma. Nedan följer en presentation av intervjupersonerna: 

Namn/Initialer Roll Ansvar 

Kenneth Condrup/KC Kommundirektör Övergripande ansvar för det 

kommunala arbetet 

 

Anne Elgmark/AE Personalchef Övergripande ansvar för 

personalen 

 

Bertil Dahl/BD Kommunalråd Övergripande ansvar för 

utformningen av 

integrationspolitiken 

 

Keith Andersson/KA Tjänsteman i 

socialförvaltningen 

Närbyråkratisk tjänsteman 

inom förenlig verksamhet 

(I tabellen visas intervjupersonernas namn, roll i den kommunala verksamheten samt ansvar.) 

Eftersom intervjupersonerna är av olika karaktär kommer jag att dela in svaren enligt 

analysmodellen som redovisades i teorikapitlet (se figur 1). Lundquists implementeringsteori 

om att kunna, vilja och förstå kommer att genomsyra tolkningen av svaren för att se vilken 

eller vilka indikatorer som passar in på intervjupersonernas svar. Detta för att återkoppla till 
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studiens teorikapitel och för att göra det mer överskådligt. Nedan följer en redovisning av 

respondenternas svar där deras respektive initialer används vid benämning. 

Till en början fick respondenterna svara på ett antal inledande frågor för att berätta lite om sig 

själva och hur en vanlig arbetsdag ser ut, detta för att få en avslappad diskussion. 

4.3.1 Förstå 

Att implementera integrationspolitik till integrationsarbete handlar framför allt om att förstå 

begreppet integration och vad det innebär. I denna studie har jag valt att använda mig av 

Beckmans teori diskussion för att fånga integrationsfenomenet i helhet. 

På frågan Vad innebär begreppet integration för dig? svarade respondenterna: 

”Jag brukar säga att det finns två samhällsproblem som är helt avgörande att vi löser och de 

hänger ihop med varandra. Det ena är integrationsfrågan, alltså hur alla nysvenskar, hur 

man får in dem i svenska samhället. Och sen är det den åldrande befolkningen.”  Intervju KC 

”Man kan naturligtvis se det från många olika håll men det handlar om att jämka samman. 

Det kan vara kulturella frågor, alltså företagskultur, att integrera företagskultur med 

kommunens kultur. Det kan ju vara att jämka samman människors kultur, bakgrund, etnicitet 

och så vidare. Så att det blir en bra sammansmältning, att vi kan leva, verka, bo, arbeta 

tillsammans under likvärdiga villkor och så vidare.” Intervju AE 

”Integration är ju att på något sätt få med alla människor i ett samhällsarbete där alla har en 

funktion oavsett vad man har för erfarenhet, ålder och kön så behövs man. Människor 

upplever att man inte kan påverka.” Intervju BD 

”För mig innebär begreppet att man på något vis skapar en möjlighet att hitta sin plats i 

samhället. Men det innebär inte på något vis att man ska ändra på något radikalt sätt utan det 

är ett möte, det är samhället som ska ändra på sig för att skapa möjligheten så att alla får 

plats men också att man som individ ser, vad behöver jag vara?” Intervju KA 

Som tydligt framgår ovan har alla respondenter olika syn på vad begreppet integration 

innebär, men man är överens om att det i helhet handlar om delaktighet. Respondenterna har 

god kännedom om begreppet integration men menar på att definitionen är komplex.  
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Enligt analysmodellen är beslutskännedom en viktig del i implementeringen av politiska 

beslut. I detta fall är det viktigt att belysa huruvida man känner till det integrationspolitiska 

programmet från år 2004 som är styrdokumentet som ska leda arbetet.  

På frågan Vad är din kännedom om det integrationspolitiska programmet från år 2004? 

svarade respondenterna följande: 

”Ganska lite måste jag nu erkänna, tyvärr.” Intervju KC 

”Min kännedom är bra, fast det är inget jag läser vardagligt och det är någonting som vi 

måste jobba om naturligtvis.” Intervju BD 

”Det ingår inte direkt i vardagen så, men det är klart att vi tittar på det ur ett perspektiv där 

vi behöver många nya medarbetare framöver, att människor ska kunna känna till och veta om 

att det finns en arbetsmarknad i Kalmar kommun. Vilka yrken som är attraktiva och vad man 

bör utbilda sig till om man kommer ny till Sverige eller om man har en annan bakgrund och 

så vidare att man vet de här yrkena eller såhär behöver jag utbilda mig om jag ska kunna 

jobba i Kalmar kommun.” Intervju AE 

”Den är nog inte så jättestor, men jag jobbar säkerligen enligt den.” Intervju KA 

Att KC har en liten kännedom om det integrationspolitiska programmet kan bero på att han 

endast haft sin tjänst sedan början på 2012.  

AE såg det integrationspolitiska programmet ur ett rekryteringsperspektiv där den stora 

utmaningen är att finna individer med annan bakgrund som söker arbete i Kalmar kommun. I 

en debatt mellan Bertil Dahl och Anna Thore från kommunfullmäktige3 diskuterade man 

SCB:s rapport från 2012 där Kalmar kommun visar ett resultat på 7,2 % personer med annan 

bakgrund bland den egna personalen på kommunen. På frågan till AE om varför man inte 

uppnått målen för rekrytering av personal till att spegla kommunens mångfald på 12 % 

svarade hon: 

”Jag tycker vi har en ganska väl genomarbetad rekryteringsprocess för det är där jag blir 

inblandad i det. Det vi ser när vi tittar på vår rekrytering är att det är förhållandevis lite 

människor med annan bakgrund än svensk som söker våra lediga jobb. Där vet vi kanske inte 

                                                 
3 Ljudfilen finnes på följande län under punkt 4 : http://www.kalmar.se/Demokrati/Politik-och-

paverkan/Kommunfullmaktige/Ljudupptagningar-fran-kommunfullmaktige/ljudupptagningar-fran-

kommunfullmaktige-2014/kommunfullmaktige-28-april/ 
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tillräckligt mycket. Men en fråga som dyker upp är att de personerna kanske inte har de 

utbildningar som vi kräver, eller att man är försiktig med att söka jobb hos oss eller att vi 

formulerar oss felaktigt i våra annonser.” Intervju AE 

Den övergripande integrationsproblematiken har respondenterna en god förståelse för trots att 

man i sitt vardagliga arbete inte följer det integrationspolitiska programmet. På frågan till 

kommundirektören och personalchefen Vad händer om ett styrdokument på kommunen inte 

följs av en tjänsteman? svarade KC och AE: 

”Alla styrdokument som är fattade av fullmäktige är liksom förpliktande för de som jobbar i 

kommunen, kan man inte ställa upp på det får man jobba någon annanstans.” Intervju KC 

”Det kan hända en massa olika saker och det kan hända ingenting, det beror ju på litegrann 

dels på vad det är och hur det uppmärksammas.” Intervju AE 

Förståelsen för konsekvenserna när närbyråkratiska tjänstemän inte följer ett styrdokument 

besvaras i olika tonfall med olika svar. KC:s förklaring är den som speglar den demokratiska 

organisationen och hur man bör handla när ett demokratiskt framtaget dokument inte följs av 

den egna personalen. 

4.3.2 Kunna 

Eftersom denna studie fokuserar till att finna vilka av indikatorerna förstå, kunna och vilja 

som lyser rött i implementeringen av integrationspolitiken är kunnandet en central del. Det 

handlar framför allt om handlingsutrymme och resurser för tjänstemännen som tilldelas av 

beslutsfattarna. På frågan Anser du att det finns handlingsutrymme i frågan? svarade 

respondenterna:  

”Jag tror inte det är en brist på engagemang. Jag tror egentligen det är en brist på tid, tid 

och prioriteringar.” Intervju KC 

”Handlingsutrymmet är jätteviktigt och flexibilitet” Intervju KA  

I en fortsättning på diskussionen förklarar KA att viljan kan skapa handlingsutrymme och att 

det var så deras arbetsplats, Resurshuset, skapades. Han förklarar att det handlar om att 

tjänstemän ska arbeta för att ta fram en arbetsmetod som sedan ska implementeras i den egna 

förvaltningen genom att skapa vilja och ändra prioriteringar. 
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”Grejen är väl att det här inte är någonting som man så att säga heller sköta eller lösa helt 

själv utan det kräver mycket samarbete. Handlingsutrymme, samarbete med olika aktörer... 

eh… att nå ut på olika sätt med en viljeinriktning.” Intervju AE 

I en fortsättning på diskussionen med AE ställdes frågan om det är kunskap och 

handlingsutrymmet som inte räcker till? Det byggdes på med: 

”Och att det är väldigt många olika typer av aktiviteter, uppdrag, mål så det försvinner i viss 

mån på vägen eller i mängden, det kan vara en förklaring.” Intervju AE 

I en avslutande diskussion med varje respondent visade det sig att det är avsaknad av 

handlingsutrymme som är det centrala. Respondenterna menar att man generellt sett både har 

förståelse och vilja men resurser och handlingsutrymmet brister markant. Detta förklarade BD 

med följande: 

”Jag tror inte det är ett ointresse, jag tror att det är problem alltid med just de här 

dokumenten som vi beslutar om i fullmäktige ibland. De är inga levande dokument jag tror att 

det är mer effektivt att göra som vi gör nu – en tydlig text i budgeten, då är det så här att då 

måste man bryta ner den och sen en handlingsplan dessutom måste man redovisa tillbaka vad 

man har gjort för någonting, då blir det mer påtagligt.” Intervju BD 

Alla respondenterna kände mer eller mindre att ett styrdokument framtaget med 

integrationspolitisk ambition inte är rätt väg att gå eftersom man i en stor organisation brister i 

implementeringen av politik som inte är tillräckligt konkret för tjänstemännen. BD förklarade 

detta med att ett styrdokument som man inte budgeterat för kommer att läggas till 

handlingarna. Resurser skapar handlingsutrymme.  

Något som alla respondenter tog upp i diskussionen är behovet av en samordnare som i en 

heltidstjänst arbetar med att skapa nätverk, drivkraft och handlingsutrymme för tjänstemännen 

ute på förvaltningarna. Det skulle ge ett påtagligt bättre resultat än ett reviderat 

integrationspolitiskt program. 

4.3.3 Vilja 

Viljan hos tjänstemännen är stor inom området att implementera integrationspolitiken till 

integrationsarbete, och man känner att det finns goda möjligheter till detta om resurserna var 

större och handlingsutrymmet bredare. BD förklarade under intervjun att det fortfarande finns 
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arbete att göra kring att förstärka kommunens värdegrund samt attityder ute i förvaltningar 

och nämnder. Det är något som han tycker att man bör arbeta aktivt med.  

”Vi möter väldigt mycket människor i vår verksamhet och det betyder att vi kan ju göra 

skillnad i många frågor, vi kan göra skillnad i skolan vad det gäller attityder, mänskliga 

rättigheter, allas lika värde, jämställdhetsfrågor. Det är väldigt viktigt att vi har en 

värdegrund som vi kan stå för.” Intervju BD 

KAs förklaring till att tjänstemännen själva kan skapa sitt handlingsutrymme med en stark 

vilja och drivkraft är en metod för att gemensamt kunna klara av en implementering av 

integrationspolitiken mellan förvaltningarna. På frågan Känner du att det finns en vilja och ett 

intresse att spegla målen för det integrationspolitiska programmet? svarar KA: 

”Det känner jag, det gör det. Men säkerligen inte överallt.” Intervju KA 

KC som endast varit i organisationen i ett och ett halvt år förklarar sina ambitioner och 

prioriteringar med följande: 

”Integrationsfrågan är helt avgörande för mig, för samhällsutvecklingen, att vi hittar rätt i de 

frågorna… Sen är jag medveten att vi får ofta kritik, jag har inte många här med utländsk 

bakgrund nära mig.” Intervju KC 

Alla respondenters svar genomsyras av en förståelse om problematiken samt en stor vilja att 

behandla den men att handlingsutrymmet är för litet för att klara av det. Likt AEs förklaring 

tidigare i avsnittet handlar det om att implementeringsarbete av integrationspolitiken är något 

alla förvaltningar ska delta i, något som även står i det integrationspolitiska programmet. 

Detta i sin tur förklarar hur komplext arbetet är och att det krävs stora budgetförändringar för 

att varje förvaltning ska kunna ta an sig arbetet.  
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5. Slutsats 

I denna studie har Lundquists implementeringsteori om att förstå, kunna och vilja genomsyrat 

hela undersökningen och fallstudien av Kalmar kommun. Förståelsen för begreppet 

integration är stor bland respondenterna med ett övergripande ansvar. Dock är kännedomen av 

det integrationspolitiska programmet väldigt låg. Detta har dock inte haft en speciellt stor 

påverkan och styrdokumentet har inte varit tillräckligt konkret för att vara grunden i en 

implementeringsprocess av integrationspolitiken i Kalmar kommun. Drivkraften och viljan 

samt motivationen är stark bland respondenterna och detta märks i hög grad i de dokument 

som ligger i grund till det integrationspolitiska programmet. Handlingsutrymmet och resurser 

har varit näst intill obefintliga i diskussion med respondenterna.  

 

Efter den genomförda undersökningen av integrationspolitik till integrationsarbete med 

Kalmar kommun som fallstudie kan man notera hur viktigt det är med förundersökningar till 

möjligheterna av implementering av ett beslutat dokument. Det innebär att tjänstemännens 

kunskap och drivkraft är avgörande i implementeringen av integrationspolitik eftersom 

målsättningen ofta uppfattas som otillräcklig i tjänstemännens vardagliga arbete. 

Handlingsutrymme och resurser blir därför en utveckling av förståelsen, viljan och 

drivkraften. 

 

Kalmar kommun som fallstudie visar på att beslutet som togs år 2004 har haft en väldigt liten 

styreffekt, vilket stärks av Ernst & Youngs revision från år 2007. Det man efterfrågar i 

undersökningen är en samordning av förståelsen och viljan i kommunen, vilket i sig kan skapa 

ett nytt underlag för beslut som i sin tur ökar handlingsutrymmet för tjänstemännen. 

Implementeringen av integrationspolitiken kan påbörjas i en lättare form. Processen från 

integrationspolitik till integrationsarbete kan därför ske på två sätt: 

 

1. Integrationspolitik  Beslut  Förstå, Vilja  Kunna  Integrationsarbete             

(Traditionella perspektivet) 

2. Integrationspolitik  Förstå, Vilja  Beslut  Kunna  Integrationsarbete            

(Nätverksperspektivet) 

 

Kalmar kommun har arbetat utifrån det traditionella perspektivet (1.) och har idag fastnat på 

Förstå, Vilja eftersom det tidiga beslutet i och med det integrationspolitiska programmet 
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varken skapade handlingsutrymme eller resurser för tjänstemännen. Sammanfattningsvis bör 

Kalmar kommun därför välja  nätverksperspektivet (2.) i implementeringsprocessen och 

samordna tjänstemännens förståelse och vilja till ett beslut som beslutsfattarna måste ta för att 

skapa handlingsutrymme och resurser i implementeringsarbetet. 

 

I och med den slutsatsen har jag motbevisat min hypotes om att:  

 Kommunala tjänstemän brister i förståelsen av genomförandet av integrationspolitik.  

I en följande studier bör man studera och testa processen från integrationspolitik till 

integrationsarbete och de två perspektiv som omnämns i detta kapitel. 
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Intervjuer  

 Samtliga intervjuer är 30–50 minuter långa och finns dokumenterade som ljudinspelning.  

  

Intervju AE: Elgmark, Anne Personalchef Kalmar Kommun, Kalmar 2014-05-19 

  

Intervju KC: Condrup, Kenneth Kommundirektör Kalmar Kommun, Kalmar 2014-05-20 

  

Intervju BD: Dahl, Bertil Kommunalråd i Kalmar, Kalmar 2014-05-21  

  

Intervju KA: Andersson, Keith Tjänsteman socialförvaltningen Kalmar kommun, Kalmar 

2014-05-22 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor  

 

1. Kan du mer övergripande berätta vad din arbetsroll är som … ? Och vad detta mer 

specifikt innebär en vanlig arbetsdag. 

2. Hur länge du arbetat som … och vad var dina tidigare yrken? 

3. Varför valde du att ta jobbet som … ? 

 

Förstå 

 

4. Vad innebär begreppet integration för dig? 

5. Vad är din kännedom om det integrationspolitiska programmet från år 2004? 

6. Tycker du att det är något som bör förändras/tilläggas? 

7. (I det integrationspolitiska programmet är ett utav de övergripande målen att den 

kommunala organisationen ska spegla mångfalden i kommunen. Enligt 2012 års 

rapport visar ni ett resultat på 7,2 % anställda med annan bakgrund medan 

befolkningsantalet med annan bakgrund uppgår till 12 %. Hur ser du på detta?) 

8. Vad händer om ett styrdokument på kommunen inte följs av en tjänsteman? 

 

Kunna 

 

9. Tror du att det finns möjlighet att uppnå de mål som finns i det integrationspolitiska 

programmet? 

10. Hur ser avsatta resurser ut inom området för styrdokumentet? 

11. Anser du att du har handlingsutrymme i frågan? Om inte, vem har det? 

12. Hur tror du tjänstemännen under dig ser på frågan? 

 

Vilja 

 

13. Anser du att de övergripande målen i det integrationspolitiska programmet stämmer 

överens med din kompetens? Om ja, hur omvandlar man orden till handling? 

14. Är det av ditt intresse att spegla de övergripande målen i det integrationspolitiska 

programmet med din arbetsplats? Hur ser dina kollegor och underställda på detta? 

15. Hur ser du som chef på attityden kring integrationsarbetet i kommunen? 

 

 

16. Är det något mer du vill tillägga i diskussionen? 

 


